
 

   

EMEA-Pankkisiirto -  Manuaalinen Hyvityspyyntö - FI 
  

 

Tuotteen palautuslomake 

 

NortonLifeLock tarjoaa 60 päivän rahat takaisin -lupauksen kaikille Norton-
tuotteille (tuotepaketit tai ladattavat tuotteet). 

Täytä hyvityspyyntöä varten alla olevan lomakkeen kaikki kohdat ja lähetä se 
sitten alla olevaan osoitteeseen tai soita numeroon (Support Number).  Kaikki 
alla olevat tiedot vaaditaan hyvityspyynnön käsittelyyn. 

 

NortonLifeLock Ireland Limited  

Attention: Member Operations 

Ballycoolin Business Park 

Blanchardstown 

Dublin 15, Ireland 

Hyvityksen käsittely kestää kuusi viikkoa. Tähdellä (*) merkityt kohdat 
ovat pakollisia hyvityksen käsittelyä varten. 

 

EHDOT: 

A. Ostohinta hyvitetään määrittämällesi pankkitilille. 

B. Toimitus- ja käsittelykuluja ei hyvitetä. 

C. Alv:tä ei hyvitetä yrityksille. 

D. Allekirjoittamalla lomakkeen vahvistat, että ohjelmiston asennus on 
poistettu tietokoneeltasi. 

E. Huom. Emme myönnä hyvityksiä verkkopankkitileille. Pahoittelemme tästä 
mahdollisesti aiheutuvaa vaivaa. 

F. NortonLifeLock ei myönnä hyvityksiä käytetyistä NortonLifeLock-tuotteista, 
jotka on ostettu verkkosivustolta tai verkkohuutokaupasta tai joiden osto tai 
toimitus on valtuuttamaton tai laiton. 

 

 



Täytä alla olevat kentät ISOILLA KIRJAIMILLA. 

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia ostohinnan hyvityksen 
käsittelyyn. 

• Syy palata *

Kerro palautuksen syy, jotta voimme ymmärtää, miten voimme 
parantaa tuotteitamme ja palveluitamme.

• Tuoteavaimesi *

Anna vastauksessasi 25 merkin avain tai ota kuva avaimesta (yleensä 
laatikossa olevalla kortilla) ja liitä se vastaukseesi. 

• Ostotodistus *

Liitä mukaan kuva tai skannaus kassakuitista tai muu ostotodistus, josta käy 
selvästi ilmi Norton -tuotteesta maksamasi summa.

• Pankkitilisi tiedot *

Vahvista pankkitilisi tiedot vastauksestasi. Hyvityksesi annetaan sinulle 
pankkisiirrolla ja siirrämme sen valitsemallesi pankkitilille. Tähdellä (*) 
merkityt kentät ovat pakollisia ostohinnan hyvityksen käsittelyyn.

Etu-ja sukunimi * 

Osoite 1 * (katuosoite, postilaatikko jne.) 

Kaupunki * 

Osavaltio / maakunta 

Postinumero * 

Maa * 

Puhelin päivän aikana * 

IBAN * 

Swift-koodi/BIC * 

Lajittelukoodi *  



Tilinumero * 

Nimi pankkitilillä * 

Pankin nimi * 

Sähköpostiosoite * 

Puhelinnumero päivisin * 

Allekirjoitus * 

Allekirjoituspäivä * 

Huomaa, että se voi kestää jopa 6 viikkoa 
hyvityspyyntö on käsitelty ja saat summan. Tuote tai 
palautuspalvelu poistetaan käytöstä estämiseksi 
tämä/nämä aktivoidaan uudelleen tai käytetään, ellei toisin ole sovittu 
tehdään kanssasi. 

Kiitos, 

NortonLifeLock -asiakaspalvelu ja -tuki 

Kiitos, että valitsit meidät 

TUKI

Copyright © 2021 NortonLifeLock Inc. Alle rechten voorbehouden. NortonLifeLock, het 
NortonLifeLock-logo, het keurmerkvinkje, Norton, LifeLock en het LockMan-logo zijn 
handelsmerken van gedeponeerde handelsmerken van NortonLifeLock Inc. of van haar 
dochterondernemingen in de Verenigde Staten en andere landen. Andere namen zijn mogelijk 
handelsmerken van de respectieve eigenaren. 

NortonLifeLock Ireland Limited | Ballycoolin Business Park, Blanchardstown, Dublin 15, Ireland 

OIKEUDELLINEN TIETOSUOJA

https://support.norton.com/
https://www.nortonlifelock.com/about/legal
https://www.nortonlifelock.com/privacy
https://www.nortonlifelock.com/
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